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Biuletyn nr 2 

 

❖ Dziękuję za miłą współpracę i przestrzeganie zasad wchodzenia do szkoły oraz 

wychodzenia ze szkoły! Uczniowie klas 6-8, którzy mają podpisane pozwolenie na 

samodzielne wyjście, wychodzą pierwsi. Uczniowie klas 0-5 odprowadzani są przez 

nauczycielki na oznaczone miejsca.  Bardzo ułatwia to nam pracę, a wszystkim uczniom 

zapewniamy wtedy bezpieczeństwo! Bardzo proszę uważać i pilnować swoich pociech 

ponieważ w otoczeniu budynku wciąż trwają prace budowlane. Dziękuję! 

❖ W sobotę 24 września o godz. 12.15 zapraszam na zebranie rodziców naszych uczniów 

(będzie sporządzona lista obecnych na zebraniu rodziców) z dyrektorem szkoły w sali 

gimnastycznej. Będę mogła odpowiedzieć na Państwa pytania odnośnie spraw 

związanych z ostatnim oraz bieżącym rokiem szkolnym oraz zaprosić do działalności w 

Komitecie Rodzicielskim.  

❖ W załącznikach na naszej stronie internetowej www.polskaszkolacopiagueli.org oraz na 

naszej szkolnej stronie FB (herbertowcy) zawsze znajdziecie Państwo ważne informacje 

odnośnie dzialalności naszej szkoły. 

❖ Bardzo proszę o jak najszybsze uregulowanie z nauczycielką opłat za podręczniki. 

❖ Uczniowie, którzy ukończyli klasę VIII w ubiegłym roku szkolnym lub wcześniej będą 

mogli przystąpić do egzaminu LOTE 2022, który zaplanowany jest przez Centralę PSD 

na  listopad. Niestety nie mamy jeszcze oficjalnych informacji na temat egzaminu. Proszę 

sprawdzać skrzynki e-mailowe oraz sprawdzać nasza stronę internetową odnosnie tego 

egzaminu. Zajęcia przygotowujace do egzaminu wznowiamy w następnym tygodniu. 

❖ Bardzo proszę rodziców, którzy mają dzieci z alergiami czy zdiagnozowanymi chorobami, 

aby skontaktowali się z dyrektorem lub nauczycielką swego dziecka i poprosili o 

specjalną uwagę. Obowiązuje nas wszystkich pracujących w polskiej szkole zasada 

poufności, a Państwa dzieci muszą czuć się z nami bezpiecznie! 

❖ Bardzo prosimy, aby dzieci jadały posiłki w domu, a do szkoły przynosiły tylko jeden mały 

‘snack’ i koniecznie wodę do picia !!! 

❖ Informacje odnośnie wyjazdu na Paradę Pulaskiego wkrótce! Organizacja PoLI zaprasza 

do wspólnego udziału! 

 

     Pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego! 

        Dorota Bakuła, dyrektor 

http://www.polskaszkolacopiagueli.org/

